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، اران و اليةنطرةكانيان نةبنلةوانةية ئةم دصأانةي خوارةوة بةدلَي بةشصك لة ئةندامةكاين  ثارتة كوردستانيةكان و دةسةالَتد
اسايشة لة باشووري  ياسا و ئنةبوويننةخامسا ئةوانةي دةيانةوصت بارودووخةكة وةك خؤي مبصنصنةوة و ئاواتيان بةرقةرار 

 . كوردستان
 

هةروةها دلَنيام كة دلَسؤزاين طةلةكةكان ثصيان ناخؤشة أةوشي ذيان و بةأصوةبردن و سياسةت لة باشووري كوردستان 
 .طةيشتبصتة ئةو ئاستةيةي كة دزي و ثارة لصدان و بةكارهصناين مةنسب و ثلة وثاية ببصتة دياردةيةكي ئاسايي و بص سزا

 
ي كوردستان  دلَسؤزةكاين باشوورباشووري كوردستان دةكةم و سةركرد و كةم كةس نيم باسي طةندةلَي و دزي لة هةلبةتة من ية

 كردوة، بةالَم بةداخةوة تاوةكوو ئصستا هيض هةنطاوصكي جددي بؤ نةهصالين ئةم ان ئاماذةيان بؤ هةبووين طةندةلَيدةمصكة
 . طةندةلَيية نةنراوة

 
سةرؤك . ، هةلَطرت، بةالَم بةداخةوة جصبةجص نةكرا"ئةوةي هةتة لة كوصت هصناوة"درومشي  سالَ 6سةرؤك بارزاين ثصش 

تالَةبانيش ثصش نزيكةي سالَصك درومشي ثاكسازي و بنبأكردين طةندةلَي بةرز كردوة، بةالَم بةداخةوة ئةويش لةسةر كاغةز 
 تةنيا لةسةر بةالَم بةداخةووةوة،ةوردستان بةرزكردك هةرصمي  كة كابينةي تازةي حكومةيت "سةروةري ياسا"درومشي . مايةوة

 .تةحويلي دادطا نةكراجصبةجص كرا و هيض بةرثرسيارصكي طةورة بة شصوةيكي سنوردار هةذاران و كصشة مةدةنيةكان 
 

ان ال باشووري كوردستان، ترسيثيسي لة ئةجنامي جصبةجص نةركردين ئةو سص بأيارة، دزاين كوردستان و بةثرسيارةكاين داوين 
 .وة كرد و أاو أووتيان  و بةشصوةيةكي ئاشكراتر و بص ترس دةستيان بة كاري جةردةيي ةنةماو

 
كوردستان، بةبص ئةوةي مةبةستم  باشووري  ئةم جارةمدا بؤ سةرداين لة نةهصناون وم دةرمهةلبةتة ئةم قسانة لة طريفاين خؤ

هةرضةندة من .   ، زانياريةكان وةك جؤطةلَةي ئاو دةهاتنة بةردةستمكةومبصت بةلَطة كؤ بكةمةوة و بةدواي دزاين كوردستاندا ب
ن و ثارتةكاين دلَنيام كة ئةم زانياري و بةلَطانة بة شصوةي جياجيا و لة كةنالَي جياجياوة بؤ دةزطاكاين ئاسايشي دةسالَتدارا

 كةلة جصطايةكي تايبةت و لة اليةن يام، بةهةمان شصوةش دلَن ئاطايان لةو طةندةلَي و دزيانة هةيةكوردستان أؤيشتوون، و
 . بةشصك لةو زانياريانة أصطايان لص طرياوة و نايةلَن بكةنة سةري سةرةوة،ناالَتدارةفةرمانبةرصكي تايبةيت ئاسايشي دةس

 
 دةكةم خالَصكي تر كة ثصويستة بوترصت ئةوةية كة من نة ناوي تاك و نةش هي شار و  حزب بةكاردصنم، ضونكة ئةوانةي باسي لصوة

هةلَطرتين قةباغة بةسةر طةندةلَي و ئةز و زؤر كةساين تر سةدان .  ضةند منوونةيةكن بؤ أاطةياندن و زانياري جةماوةرتةنيا 
هاوالَيت نيية بةلَكوو زياتر كاري  بةدواداضووين ياسايي كاري .منوونةي تري طةندةلَي و دزييان الية، كة ثصويستة بدركصنرصن

راين كوردستانة وئةطةر نةكرصت هةر ئةو يارتانة و حكومةيت كوردستان زةرةرمةند دةبن بة أادةي يةكةم حكومةت و دةسةالَتد
 .طةلص اليةن و والَت  و ثاريت عةرةيب ئةو تابوورة بةهصز دةكةن لة سةنطةرداية بؤيان و 5و تابووري 

تةي كة بؤي كاريش ؤشصت، طةلةكةي و ئةو ثار بفر و مةنسبةكةي  دةبص بوترصت ئةوةي ئامادةبصت دزي بكات و بة ثارة خؤي
 ).شصخ زانادا( ئةو ئةفسةرةي ناو باندي دةكات دةفرؤشصت، بةهةمان شصوةي 

 ثصويستة لة سةرتادا دزي و جةردةيي ستان بيةوصت تصرؤريستان بن بأ بكةن،كورد دلَسؤزي باشووري  داراين بؤية ئةطةر دةسةالَت
   . ضونكة تصرؤريستان ئةو جؤرة كةسانة دةكأن و بةكاردصنن... أ بكةنلة ناو دةسةالَت و ثارتةكاندا بنب

 

 دزيين ئةمالكي دةولةت
. كةوت) م . س(م بة هاوالَتيةك ضاوةأصكردمن بؤ هاتين نؤرةم، ضاوو بةهؤي (....)  لة شارةكاين باشووري كوردستان لة يةكص

 قائمةقام و هاتووضووي مالَةكةشيان ية لة كةسيكار دةكات و زؤر نزيكيت ئةو شارة ثاش خؤناساندن دةركةوت كةلة قائمةقامية



 )م.س( !!جادةكان ضاك نةكراونةتةوةتاوةكوو ئصستا  بؤ :م وتي و ثص ي كرد لةطةلَباسي جاد وبانةو طراين خانوو بةرةم. دةكات
ترةوة كة باشترة لة جادةي سةرةكي كاكة كة وةزيري ناوخؤي كوردستان هاتة شارةكة، قائيمةقام ئةوي لة جادةيةكي : (ويت

ومت ئةوة ثصضةوانةي كردةوةي ئةوروثيةكانة ) بصنصت، بة ضي ضاك دةكرصتةوةنة خةراباتةكةةكة، تاوةكوو شار، بردة ناوشار
 كاكة با ئةوان: ويت ) م.س(لة والَمدا ) ن دةدةن تاوةكوو ثارة بؤ شارةكة سةرف بكرصنائةوان جصطاي خراث ثصشاين بةرثرسيار(

هيض قائمةقامصكي ئةم : ويت) م.س!!! (ومت بؤ قائمةقام خةلَكي ئةم شارة نيية. ثارةي شارةكة نةدزن با ثارةش بؤ شاةكة نةهصنن
: ويت) م.س!! (ومت مةبستت ئةوةية ئةم قائمةقاميةش دزي دةكات. شارة خةلَكي شارةكة نةبووة بؤية تةنيا لةشارةكة دةخؤن

ئصستا ثارةيان لصدةدا و لة قونتوراتةكاندا بةشداردةبوون و لةهةر موقاوةالتيك ثارةيان ئمةقامةكاين بةر لة ابةلَي ، ق
ومت . لةسةر ناوي خؤي ئيفراق كردوة و خةريكة دةفرؤشصتوةردةطرت، بةالَم ئةم قائمةقامة خانووي حكومي قائمةقاميشي 

نطراوة و لة زةماين كؤنةوة تاوةكوو ئصستا هةر ضؤن ئةوة نابصت خانوو مولَكي دةولةتة و بؤ قائمةقامةكاين شارةكة تةرخا
 .  داية و خةريكة قائمةقام دةفرؤشصت و ئةطةر بتةوصت بؤت لص دةكأم ويت برام ئصستا خانووةكة لة مةزاد) م.س.. (وابووة

 .كةمتريش بدات، لةوانةية بة ) هةزار دوالرة10دةفتةر  (دةفتةرة ) 12  تا 10(ويت بةلَي و نرخةكةشي !! تةستيومت ئةوة بةأا
بزامن أاستة  و  ناوي دةاللةكةم لص وةرطرت بؤ ئةوةي ثرسياري خانووي قائمةقام لص بكةم  ،بؤ ئةوةي دلَنيامب كة أاستة 

 ......بةداخةوة أاست دةرضوو... قائمةقام خةريكة خانووي حكومي دةفرؤشصت
 

 بةكارهصناي مةنسب و طةندةلَي ئيداري
، ضاوكراوانةتر تةماشاي أؤداوةكان بكةم و لة ثارصزطاي مكردم أؤذي طةأانةوةمدا زاين و  واي لص زانياري سةرةوة لة دووة

و ئةوانةي لةخؤمأا دةبيين ثرسياريان لص بكةم  )موراجعةكان(سةرداين دائرةيةكم كرد و لة سةنطةردا دادةنيشنم بؤ (.....) 
دةتواين ) خوشكص(كاكة : ثرسيارةكةشم ئةوة بوو.  كةس كرد26م لة ثرسيار.  ئاشناي فةرمانبةراين ئةو دائراي هةيانةلةوانةي

 و م هةية لةو دائرةية جص بةجص دةكةم و كةسصش ناناسم و دةمةوصت زوو جصبةجصي بكةمناوي فةرمانبةرصكم ثص بلَصي ، كارصك
 . واستةم ثص ويستة

 . ناوم دةستكةوت كة بة ثارة كار دةكةن8لة ئاكامدا نزيكةي 
لةوص بة منيان وتووة ئةو جيهازة )  ا(كاكة من أؤيشتوومة بةشي : ومت ثصي. بؤ) ع.ك( كةسانة كة ناوي 8ي يةكص لةو  أؤيشتمة ال

لة والَمدا ويت كاكة بةخوا ئةوةم ثص !! نص، دةتواين كاتصكم بؤ حجز بكةيينؤرةي دةوص و ناتواين لة هةمان أؤذدا  كاتت بدة
ئةوة دةبصت كةسانصكي  تر بصت بؤت دةكةم ، بةالَم ئةطةر كاتصكصت  لةم دوو أؤذةدا  دةوصت ئةطةر بؤ مانطصكي ، لةم زووانةناكرصت

ئاخر كاكة نةخؤشةكةم دةمرصت ، واستةي ضي، ئةوة تةندروسيت و خةستةخانةية، : مت ثصيو. كةن تاوةكوو بؤت بتطةورة بناسي
لة جيايت ناوصك سص ...  الي بكةموصكم بدةيي تاوةكوو واستةومت كاكة دةتواين نا.... ....ويت كاكة كةيفي خؤتة... واستةي ناوصت

تاقيم كردوة دةركةوت بةداخةوة .  هةموانيش لةوانةي زانكؤ ، ثؤليس و شارةواين ئةو ثارصزطاية بةأصوةدةبةن، دامصناوي
 ... أاستة

 
(....) كاكة جطة لة ثارةي كةشفةكة دةبص هةر نةخؤشصك : و  ويت) أةنني(باسي دةرامةيت ئةو جيهازةي كرد كة ثصي دةلَصن ) ع.ك(

ثارة بدات بؤ ئةوةي كاتصكي نزيك بدةنة نةخؤشةكة، و ئةوةي واستةي نةبصت و ثارةكة نةدات دةبص زياتر لة يةك سالَ ضاوةأص 
 ....  كاتت دةدةينص2006\4\20شتةمة ئةوةص و  بةمينان وت أؤذي بؤ دلَنيا بوون أؤي.... بكات

ئةطةر بة طوصرةي . لةم منوونةيةدا دةردةكةوصت ئةوةي واستةي نةبصت لةوانةية مبرصت و نوورةي فةحسصكي طرنط ثصي نةطات
 .تة و ثارة بوونؤرة و ترسناكي نةخؤشيةكة كارةكةيان كردبا أةخنةمان نةدةطرت، بةالَم بةداخةوة بة طوصرةي واس

 

 زالَبووين دةساليت حزيب و دزي
كان، دةبص بة دةستةكةوتةوة أصوةبةرايةتيةةبؤ كةساين حزيب و فةرمانبةراين زل، هةر سةردانصكي وةزارةتةكان يان ب

ان يار نةك بؤ دائرةكةي بهةلبةتة دةستكةوت بؤ خودي كةسي بةرثرس. ةوة ئةطينا خؤي بة زةرةرمةند دةزانصتبطةأصن
 .  يان أصكخراوةكةيمقةرةكةي

ئةوان بة برادةرةكةمشةوة .  كة ئصستاكة كاربةدةستةي هةفتاكانطةيشتمة برادةرصك(...) لة شاري (......) بة هةلكةوت لة يانةي 
 و ةمنةيان دةزاين بة تةواوةيت من جي دةكةم و خةريكي جيم و ثيان وابوو كةوا من تةنيا مامؤستايةيت لة دةرةوةي والَت دةك

. وةم يانيش مصبازي دةكةم خةريكي ثارة كؤكردنةلة ئةوروثا منيش وةك ئةوان وازم لة كوردايةيت و بريو باوةأ هصناوة و



خوصندنةوة شتصكي بوونة ، بؤية نووسني و يي ضونكة ئةوان دةمصكة ئاطايان لة دونيا نةماوة و باس باسي ثارة و دةولَةمةند
 ئةوان ثيان وابوو من لة هةمووان دةولَةمةندترم و بة .يان لة ئينتةرنصت و أؤذنامةكان نةماوة و ئاطاشامؤن لةو بةرثرسيارانةن

بةالَم ئةو . ة برادةرةكةم وت من ئةم هصذايانة ناناسم و باشترة بأؤمب.  دةيان دةفتةرم هةية و هاتووم نيوةي ئةو شارة بكأم
  .... ويت دةدانيشة و طوص بطرة
 و ي جطة لة كاري حزبي، و كاربةدةست بووي دةناسيييةكص لةوانة ديار بوو زؤر بةرثرسياري. باخؤزطا طوصم لصيان نةطرت

 كايت . وة كوردستانة طةأابو1991ئةو دةرضووي كوليجي ئةندازياري بوو و لة ئصران دادةنيشت دواي سالَي .  يفةرمانبةري
ضؤن ئةم كابراية : بة برادةرةكةم وت.. كةسة لة شارةكة ترين  دةولَةمةند و ئصستاكة.باوكي و بنةمالَةكةي زؤر هةذار بوونخؤي 

ومت ضؤن فالَن كةس .  دةكاتفلَانة كةس ثشتطريي    (....) ويت كاكة!! ضؤن لة هةلَبذاردنةكان دةرضوو!! رصتلةسةر كار ال ناب
 !!!ويت بص دةنط بة!!! دةتوانصت ثشتطريي دزصكي ئاشكرا بكات

ان كة عةردةكةيان بة ثارةيةكي كةم لة شارةواين وةرطرت  دوك20 دونةم زةوي، 300اكة خاوةن  ئةو فةرمانبةرة هةذارة ئصست
لة يةكص لة قسةكانيدا .  مةعمةل و زؤر شيت تر كة من نايان زامن2 خانووي طةورة، 5 دةواجن، زياد لة 2 سالَ، 20 ماوةي بوو بؤ

 .  دةفتةر كة خةريكة جصبةجصي دةكات50باسي ثرؤذةيةكي كرد بة 
 ثصم وابوو ئةو بةرثرسيارانة باسي زةمحةتيةكاين نةبووين بانزين دةكةن، كةضي . ين بانزين كراولة هةمان دانيشتندا باسي نةبو

اراين حزيب و ديار بوو كة دةسةالَت......  باشة بؤ ثارة لصدان و نابص لةدةست بدةنستكةوتيان دةكرد و طواية هةلصكيباسي دة
 ليتر بانزينيان بؤ سةرف دةكةن و لة 4000 تا 2000 أؤذدا  نزيكةي 15 لة صكي حزيب يان حكوميبةرثرسيار هةر حكومي و

جطة ...  بةكاردصنن ئةو بانزينةثاشان ئةو بةرثرسيارانة بة ئارةزووي خؤيان.  تايبةت يان جصطاي تايبةت دادةنصنةكيبانزينخانةي
 15 هةزار ديناري عصراقي واتة 20 ة ليتري بانزين طةيشتبوو20ن و  لة نيوةي ئةو بانزينة دةفرؤش زيادي ثص كردنلة ثياوةتي

 . مانطصكدا دوالر لة3000  نزيكةي دةبصتة ئةوة بكةيني ليتر بيست100* 15ئةطةر تةنيا .  ئةمريكييدوالر
ةسوولصك زياد لة واتة هةر م.  و جادةكان ثأن لة بانزين دةست ثصكراوة لة كوردستان و عصراق نزيكةي يةك مانطة ئةم تيجارةتة

 ......بؤية كصشةي بانزين بوو درصذترين ماوة دةمصنصت.  لةم مانطةدا هةزار دوالري بةركةوتووة3000
 باشة ئةم ....ة ثؤليس و نة حزب، ثرسيار لة خؤ دةكةن نة ئاسايش و ن.ئةم دياردةية ثصش ضاوي هةموو دةسةالَتدران دةكرصت

 . ....لة كاتصكدا هصشتا بانزين بة قاضاخي بؤ توركيا دةبرصت!!! صتبانزينة ضؤن دصتة سةر جادة و لة كوص د
$$$$$$ 

 لة كاري حكومييةوة بؤ حزب 
ئةطةر ئةو بةرثرسيارة لة حزبدا . ئةطةر بةرثرسيارصك هةلَةي كرد يان دزييةكي كرد، نادرصتة دادطا بةلَكوو نةقلَ دةكرصت

 . ئةطةر لة ثؤسيت حكومةتدا بصت بؤ كاري حزيب نةقلَ دةركصتكاربكات، كارصكي حكومي ثصي دةدةن و بة ثصضةوانةوة 
دواي ئةوة .  و بؤ ماوةي ضةند سالَصك لةو ثؤستةدا بوو بووثؤستصكي  حكومي باش ثصدرا) ب. ر (1994سةرةتاي ساالَين 

اشكرابوو  و بةو  و كارةكة بؤ جةماوةري كوردستان ئدةركةوت مةنسيب خؤي بةكارهصناوة بؤ ثارة لصدان و دةولَةمةندبوون
 .ثارتة نةكرا لة كارةكةي النةدات

ئةم بةر ...  لة جيايت ئةوةي ئةو بةرثرسيارة بدرصتة دادطا، يان هةر هيض نةبصت فةسل بكرصت، ثؤستصكي حزيب بؤ تةرخان كرا
ة سياسةتةوة دواي وةرطرتين ثؤسيت حزيب كوأةكانيشي كة لة ثيتزةخانةيةك  لة سويد كاريان دةكرد و فأيان بثةرسيارة 

 كردنة بةرثرسياري حزيب لة هةمان بارةطادا  و بؤ هةر يةكص لة كوأةكاين سةيارة و حةرةس و زؤر دةستكةويت تري ،نةبوو
 ..... داناوة

$$$$$$ 
  سةرضاوةي أةمسي دزين، و دائرةكان و ثرؤذةكانةكاننةسرييةي وةزارةت

ئةم نةسرييةية بةبص هيض ) نةسريية(ارةيةك دانراوة بة ناوي بؤ هةر دائرةيةك و وةزارةتصك و بارةطايةكي حزيب بأة ث
نةسريية كة بوو كاري ثصويسيت دائرةكان . ضاودصرييةك لة اليةن بةثرسيارةكان سةرف دةكرصت و هيض لصثرسينةوةيةك نيية

 . ئةمة دياردةيةكي طشتيية و سةدان منوونةي هةية.  دانراوة، لة دائرةكان سةرف ناكرصت
 .دةست دةكةوصت باشتر لة ثرؤذة و موقاوةالتةكان ثارة لصداين

 هاتوونةتة ناو أصزةكاين 1991مودير عامة لة يةكص لة وةزارةتةكان و بةرثرسيارصكي حزيب ية لةوانةي دواي سالَي ) ع. س( 
 دةسيت دةأوات ثارتصكي كوردستاين و بة أصطاي خزمايةيت لة طةلَ يةكص لة بةرثرسياراين  كؤين حزبيي ئةو ثؤستةي وةرطرت و

 . و دةتوانصت ئاسانكاري دروست بكات



كةوت، تاوةكوو موقاوةالتةكة بؤ ئةو بةلَصندةرة . تاوةكوو ئصستا سص ثرؤذة بؤ دائرةكةي دةركةوتوون، لة هةر سصكياندا شةريكة
جطة لةوة . رةكةيش بووة شةريكي بةلَصندة% 30 دةفتةري وةرطرت و بة 4بةلَصندةر بؤ يةكص لة موقاوةالتةكان ثصشوةخت 

بة طوصرةي . ضونكة خؤي موشرف بؤ لةسةر بةلَصندةرةكة نيوةي كارةكة بة شصوةي دز و خاوةن مالَ جصبةجصي كرد
 .  دةفتةري  قازانج كرد10سةرضاوةيةكي نزيك لة بةلَصندةرةكة ئةو مودير عامة زياد لة 

 ........م لة باشووري كوردستان بة هؤي طةندةلَي دةبصتبةشصوةيةكي أةمسي نابص موشرف ببصتة شةريك لةطةلَ بةلَصندةر، بةالَ
$$$$ 
هةلبةتة باسي فةأاش و بؤليسي .  لة باشووري كوردستانني لةسةر دزي و طةندةلَيي جةند منوونةيةكي طشتي سةرةوةانةئةو

فة باسي دذي بضووك ورة هةن حةيي طةو تاوةكوو دز.. مرور و تابؤ و خةستةخانة و ناكةم ضونكة لةوص دزي بضووك دةكرصن
 ... رصتبك

دةبصت لةو ) كاكة عونسوريات مةكة(  كة لةذصر ناوي لة وتاري داهاتوودا باسي طةندةلَي دةكةم لة وةزارةيت تةندروسيت دا
وتارةدا باسي ئةو دكتؤرانة دةكةم كة لةبةغداو و مؤسلَةوة هاتوونةتة كوردستان  و طةندةلَي لة خةسةتةخانةكان و  سيتةمي 

 .وةبردين  خةستةخانةكان و عيادةكاين دكتؤرةكانبةأص
 


